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, Τι ειναι αντιρρησίαςσυνειδιισιις

Αντιρρησίαςσυνείδησηςείναιτο άτοµοεκείνο,που αρνείταιτην
εκπλήρωσητηςστρατιωτικήςθητείας,είτετησυµµετοχήτου σε

στρατιωτικάπρογράµµατακαι δραστηριότητες(π.χ.άρνηση
πληρωµήςφόρωνγια πολεμικέςδαπάνες.Βιοµηχανικήαντίρρη-
ση κλπ.)για λόγουςπου του επιΒάλλει*,συνείδησήτου ή οι φι-
λοσοφικές,ανθρωπιστικές,πολιτικές,ηθικές,θρησκευτικές,οι-

κολογικέςήάλλεςπεποιθήσειςτου. .

Η άρνησηστράτευσηςµπορείνα είναιµερική,ν' αφοράδηλαδή
. τηναντιθεσησ΄ ενα συγκεκριμενο ωραιο, επειδη-κατα την α-

ποψη του αντιρρησία-είναιφιλοπόλεµος,ρατσιστικός,εγκλη-
µατικός,κλπ. Οι µερικοίαρνητέςθα δεχόντουσαννα συµµετέ-
χουν σε κάποιον άλλο στρατό(λαϊκό.σοσιαλιστικόκλπ.).σύµ-
φωνομε τις αντιλήψειςτους.Συχνάη µερική…άρνησηδεν εκ-

φράζεταιάµεσα.
'Οτανη άρνησηστράτευσηςείναι γενική,τότεο αντιρρησίας,
ξεκινώνταςαπό μια συνολικήαντίθεσηστη στρατιωτικοποίηση
τηςκοινωνίας.αρνείταικάθε µορφήΒίαςκαι τη συµµετοχήτου
σε οποιονδήποτεστρατό,αρνείταινα γίνει-έστω και ακού-

σιος- συνεργόςσε κάθεπράξηπου στρέφεταιενάντιαστην κοι-
νωνία,τη φύση,τον πλανήτη.

Εκτόςόμωςαπ' τις δηµόσιεςμορφές΄άρνησηςστράτευσης,υ-
πάρχουνκαι εκείνες,όπωςτο τρελόχαρτο,η ανυποταξίαή η λι-

ποταξι'α,που --με ακραίαέκφρασητην αυτοκτονία- αποτελούν

μη άµεσεςκαι φανερέςµορφέςάρνησηςτου στρατούκαι των

συνθηκώντου, ύστατεςπροσπάθειεςπεριφρούρησηςτηςατομι-
κότητας.αυθόρµητεςαντιστάσειςστη Βία,τον αυταρχισμόκαι

την ιεραρχία.

Σε πολλέςχώρεςέχεινοµοθετηθείγια τουςαντιρρησίεςσυνεί-

δησηςη δυνατότητανα υπηρετήσουνμιαν αναπληρωµατικήθη-
τεία.Αυτή,είτεέχειτη μορφήτηςάοπληςστρατιωτικήςθητεία
και προσφέρεταισ' αυτούςπου αρνούνταιμόνονα πιάσουν όπλο,
είτεέχειτη μορφήτηςκοινωνικής(ήπολιτικής)υπηρεσίας,α-
τάτηδιάρκειατηςοποίαςο αντιρρησίαςσυµμετέχεισε και

νωνική,πολιτιστική.ειρηνιστικήήάλληδραστηριότηΐΉ-
φωνηµε τη συνείδησήτου. & ,

Αυτοίπου απορρίπτουνκαι την αναπληρωµατική΄θητεία.λέγο-
νται ολικοίαρνητέςκαι το κάνουν είτεγιατίείν ι "Μένηστο
στρατιωτικόσχεδιασμό,είτεγιατίπιστεύουνάτιχ&ι…δλιαδικασίεςεξέτασηςτης συνείδησηςπροσΒάλλουν,τν αν ΄πινηαξιο-
πρέπεια,είτε γιατίθεωρούνπως ηυποχξοξήκοινωνικήθη-
τείαείναιασυµΒίΒαστημε την προσωπική . θερίακαι τηναυ-

τοδιαχείρισητηςζωήςκαι τηςεργ ΄α είτεγιατίτον θεωρούν
θεσμότου κράτουςκαι ενσωματ νο ο σύστημα.

Απέιαντιστην κρατικήρύθµισς;…κΧοινωνικήςθητείαςέχεια-

ναπτυχθείμια ριζοσπαστικ
'

%ικι|.που τη Βλέπεισε μια εναλ-
λακτικήκοινωνικήπροσθήκη.Πολλοί αντιρρησίεςζητούνε-
λεύθερηεπιλογήτου ε…… του τόπου διεξαγωγήςτης, ίση
διάρκειαμε τη στρα…ω κήθητεία,ανεξαρτησίααπ' το στρατιω-
τικόσχεδιασµόκαι (… αχείρισήτης απ' τους ίδιουςτους (1-

ντιρρησι΄ε
'

ι τη φαντάζονταιστα πλαίσιαµιας εθελοντι-

κήςπψ κοινωνία. Πρόκειταιγια την εναλλακτική

κοινων€ή΄υσία' µια προσωπικήσυνεισφοράδηλαδήστους
κοινωνικούς"&, στην κατεύθυνσηµιαςσυνολικήςεναλλα-
κτικήςκοινωνικήςαλλαγής.

Απο το περιοδικο ΑΡΝΟΥΗΑΙ
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Τι λεει η ΕΟΚ,το συµβουλιο…; Ευρωππςκαιο ΟΗΕ

ΨΗΦΙΣΜΑ

πέρι της αρνήσεως στρατεύσεως για λόγους συνείδησεως
(ΜΑΤΣ|ΟΚΙ 7/2/83) .

Το Ευρωπαϊκό Κοινωβουλιο
- έχοντας υπόψη το άρθρο 9 της ΕυρωπαϊκήςΣυμβάσεως των Δυςαιωμάτων του Ανθρώ-
που εγγυάται το δικαίωμα της ελευθερίας της σκέψεως της συνειδήσεως και της
Θρησκευτικής συνειδήσεως.

- έχοντας υπόψη το ψήφισµα 337 (1967) και τη σύσταση 816 (1977) της Κοινωβουλευ-
τικής Συνελεύσεως του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικό με το δικαίωµα της αρνή-
σεως στρατεύσεωςγια λόγους συνειδήσεως.
-έχοντας υπόψη τις νοµοθεσίες των Κρατών µελών της Κοινότητας σχετικά µε το
δικαίωµα της ορνήσεως στρατεύσεως για λόγους συνειδήσεως.

- έχοντας υπόψη την νονμολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαικών Κοινοτήτων και την
Κοινή Δήλωση του Κοινοβουλίου του Συμβουλίου και της Επιτροπής [1] µε την οποία
οι θεσµοί αυτοί τόνισαν την πρωταρχική σημασία που αποδίδουν στο σεβασµό των
θεµελιωδών δικαιωμάτων όπως αυτό απορρέουν κυρίως από την, ΕυρωπαϊκήΣύµβαση

-

των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. -'

΄- έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος (εγγρ. 1'796/80, εγγρ. 1'803/79 και εγγρ.΄
1 '.244/80) -

- έχοντας υπόψη τις αναφορές αριθ. 14/80, 19/80. 26/80 και 42/80.
- έχοντας υπόψη την έκθεση της Νομικής Επιτροπής και τη γνωµοδότηση της Πολιτι-
κής Επιτροπής (εγγρ. 1' 546/82).

1. υπενθυμίζει ότι το δικαίωμα στην ελευθερία σκέψεως, συνειδήσεως και θρησκευτι-
κής συνειδήσεως συγκαταλέγεται µεταξύ των θεμελιωδών δθικαιωμάτων'
2. επισημαίνει ότι η προστασία ελευθιερίας της συνειδήσεως συνεπάγεται το δικαίωμα
΄ορνήσεως της εκπληρώσεωςτης ένοπλης στρατιωτικήςΘητείαςκαι εκείνο της εγκα-
τ0λ€ίψ€ως της για λόγουςσυνειδήσεως'

*

3. παρατηρεί ότι κανένα δικαστήριο και καμία επιτροπήδεν μπορεί να επέμβει στη συ-
νείδηση ενός ατόµου και θοτι µια δήλωση με τους προσωπικούς λόγους πρέπει συνε-'
πώς να αρκεί, στη µεγαλύτερη πλειοψηφία των περιπτώσεων, για την αναγνώριση του
καθεστώτος του αρνιούµενου να στροτευθεί για λόγους συνειδήσεως'
…4. επιβεβαιώνει ότι η εκπλήρωση µιας ονοπληρωµατικήςθητείας, όπως προβλέπεταιστο
ψήφισμα ψήφισμα 337 (1967) της Κοινωβουλευτικής Συνελεύσεως του Συµβουλίου της
Ευρώπης δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ποινή και ότι πρέπει να διοργανώνεταιστο,πλοί-
σια του σεβασµού της αξιοπρέπειας του ενδιαφερομένου προσώπου και προς όφελος
του συνόλου, πριν από όλα στον κοινωνικό τοµέακαι στον τοµέα της βοήθειας και της
συνεργασίας για την ανάπτυξη'
5. κρίνει ότι η διάρκεια αυτής της ανοπληρωµοτικήςΘητίας, εφόσον αυτή πραγματο-
ποιείται στο πλαίσιο µιάς πολιτικής διοικητικής,"υπηρεσία ή. οργανώσεως δεν Θα πρέ-
πεί να υπερβαίνει τη διάρκεια της κανονικής στρατιωτικής θητείας, συµπεριλαµβάνομέ- …

νων των στρατιωτικών ασκήσεων που αποτελούν συνέχεια της περιόδου βασικής στρα-
'

τιωτικής εκπαίδευσεως'
… ,

θ. επιμένει στην ανάγκη προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των Κρατών μελών της Κοινό-
τητας σχετικά με το δικαίωμα της αρνήσεως στρατεύσεως για λόγους ουνειδήσεως με

το νοµικό καθεστως του, µε τις διαδικασίες που πρέπεινα εφαρµοσθούν στο θέμα αυτό
και µε την αναπληρωματική θητεία"
7. επιµένΞι ό: ι είναι ανάκγη να γίνουν τέτοιες οι διαδικασίεςώστε να μην απαιτούν
περισσότερο χρόνο ανομονής και διοικητικές δυσχέρειες όπως συµβαίνει τώρα συχνά'
8. καλεί τις Κυβερνήσεις και το Κοινοβούλιο των Κρατών µελών της Κοινότητας να
εξετάσουν τις σχετικές με τον τοµέα αυτό νομοθεσίες τους"
9. υποστηρίζει τις προσπάθειες που αποβλέπουν στη θέσπιση ενός δικαιώματος του
ανθρώπουστην άρνηση στρατεύσεως για λόγους συνειδήσεως στο πλαίσιο της Συµβά-
σεως των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου"
10. αναθέτει στον Πρόεδρο του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισµα στην Επιτροπή, στις
Κυβερνήσεις καθώς και στα Κοινοβούλιο των Κρατών μελών, και στην Κοινοβουλευτική
Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης'
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ΣΏΤΙΆΑ ΜΕ Ή… Μτ'ΕΙΡΒΗΣΗ Ζ'ί1ζΕΙΔΗΣΗΘ

ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΤ? ΓΕΙΩ'.ϊ.'ΙΚΗ ΘΗ'Ι'ΕξΑ*
.

ξ υ;ο8ετηµένη από την επιτροπή των υπουρδώνστις…9 λπριλίου,1987
στη διάρκεια της 466ηςσυνεδρίας των εκπροσώπωντων υπουργώνΏ Ξ

Η Επιτροπή των Υπουργώνδυνάμει του άρθρου 15Β του Καταστατικού

του Συµβουλίου της Ευρώπης
Λαµβάνονταςυπ' όψη ότι σκοπός του Συµβουλίουτης Ευρώπηςείναι

να πραγματοποιήσειµια πιο στενή ένωση µεταξύ των µελών του
'

Υπενθυμίζοντας ότι ο σεβασµός των δικαιωµάτων του ανθρώπου και

των βασικώνελευθεριών είναι κοινή κληρονοµιά των Κρατώνµελών του

Συµβουλίου της Ευρώπηςόπως µαρτυρεί ιδιαίτερα η Ευρωπαϊκή Σύμβασητων

ανθρωπίνων δικαιωµάτων …

Θεωρώνταςότι είναι επίκαιρο να αναλάβουµεκοινή δράση για την
ανάπτυξη των ανθρώπινωνδικαιωµάτων και των μασικών ελευθεριών

Διαπιστώνοντας ότι στην πλειοψηφία των κρατών µελών του Συµρουλίου
της Ευρώπηςη εκπλήρωσητης στρατιωτικής υπηρεσίας αποτελεί ρασική Ξ

υποχρέωση των πολιτών
…

Λαµβάνοντας υπ' όψη τα προβλήµατα που προκύπτουν από την αντίρρηση
συνείδησης στην υποχρεωτικήστρατιωτική οητεία

Με την ευχή ότι η αντίρρηση ουνείοηοης στην στρατιωτική &ητεία τα

αναγνωρισ€εί σε όλα τα κράτη µέλη του Ζυμρουλίοοτης ;υµζπης και ότι η
διευδέτησή της θα βασίζεται στις κοινές αρχές…

η ,
.. .-

,
.... .. -΄.--. .'.*. ΄,- .. .. ,..΄ .… ...- … . ΄"… .... ,. .- .

µναµενυν'ιιις οτι οια κριµα, µελι, οπου η αντιµµι,…| ουν.'ειοηοης στην

υποχρεωτική στρατιωτική θητεία δεν έχει ακόμη αναγνωριο€είέχουν ληο€εί
συγκεκριµένα μέτρα µε σκοπό την µελτίωση της'6έσης των ατόµων των ατόµων
που αφορά
Συστήύει στις κοβερνήοεις των κρατών μελών να κρΟΟαµµ600υν οτο µέτρο

που δεν το έχουν ήιη κάνει τα δικαιώµατα και την ειωική τους πρακτική
.- .» .
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΄εναλλακτικηΘητεία .
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µε τις ακόλουθεςπρουποθέσεις.Είναιδυνατόννα υποχρεωθείνα εκπληρωσει">.
… … ά……

Β.Διαδικασία

2.20 κράτος µπορεί να προβλέψει µια κατάλληλη διαδικασία για να

εξετάζονται οι αιτήσεις με το σκοπό να αναγνωρισθεί η ποιότητα του αν.τιρ-
ρησία συνείδησης ή να γίνει δεκτη μια αιτιολογηµένηδήλωσητου ατόµου.
3…Ηε το σκοπό να υπάρξει αίτηση αποτελεσµατικησύµφωναµε τις αρχές

και τους κανόνες της παρούσαςσύστασης, τα άτοµα που΄υπόκεινπαι στην

υποχρέωσηστρατιωτικήςΘητείας πρέπει να έχουν πληροφορηθείπροηγουµένως
τα δικαιώµατά τους.Για το σκοπό αυτό το κράτοςτου παρέχει όλες τις
χρήσιµες πληροφορίες ή επιτρέπει στους ενδιαφερόµενους ιδιωτικούς φορείς
να εξασφαλίσουν την αναγκαίαδιακίνηση.
4…Η αίτηση για την αναγνώρισητης ποιότητας του αντιρρησία.συνείδη…

σης πρέπει να παρουσιαστεί σύμφωναµε τους τρόπους και µέσα στις προθε-

σµίεςπου Θα έχουν ορισθείλαµβάνοντας υπ' όψη την απαίτηση ότι η διαδι-
σαν Θέµα αρχης περατωΘείστο σύνολόκασία εξέτασης της α.ίτησης θα έχεΗ

της πριν την ένταξη στο στρατό. .

5.Η εξέταση της αίτησηςπρέπει να συμπεριλαµβάνειόλες τιςπαπαραίτητ
τες εγγυήσεις για μια ακριβοδίκαιη διαδικασία…

6.0 αιτών πρέπει να µπορεί να εξασκήσει δικαίωµα έφεσης κατά της
πρώτηςαπόφασης

7. Το σώµα της έφεσης πρέπει να είναι χωριστόαπό την. στρατιωτικη
διοίκηση και η σύννεση του να εξασφαλίζει την ανεξαρτησία του.

8.0 νόµος πρέπει να προβλέπει επίσης την δυνατότητα για τον ενδια-

φερόµενο να παρουσιάσει αίτηση και να αναγνωρισΘεί σαν αντιρρησίας συνεί-

οησης όταν οι απαιτούμενες συνοήκες για την αντίρρηση συνείδησης εμφα-
νίςονιαι στη διαρκεια της στρατιωτικης νι Με ας ή στη διάρκεια περιόδων

στρατιατικης …πηρεοίας)κουακολοινει την αρχικη Θητεία

Γ.Σναλλακτικύ υ…ηρεοία

9.Αν έχει προβλεφ€εί εναλλακτική &ητεία΄πρέπει σαν ζήτηµα αρχής
να είναι πολιτική και δηµοσίου συµφέροντος.Παρ' όλα αυτά παράλληλα µε

την πολιτική εναλλακτική θητεία το κράτος πρέπει να προρλέφει επίσης

µια στρατιωτική ιητεία άοπλη για τους αντιρρησίες,τωνοποίων τα συνει-
δησιακά κίνητρα περιορίςονται στην άρνηση να φέρουν προσωπικά όπλα.

…το.π εναλλακτική ρητεία δεν πρέπει να φέρει τον χαρακτήρατιµωρίας.
µ διάρκειά της πρέπει να µείνει σε σχέση µε αυτή της στρατιωτικής νη-

τείας μέσα στα λογικά όρια
11.0 αντιρρησίας συνείδησης που εκπληρώνει εναλλακτική οητεία δεν

πρέπει να έχει λιγότερα δικαιώματα από αυτόν που υποράλλεται σε στρα-
τιωτική υπηρεσία τόσο σε επίπεδο κοινωνικό όσο και χρηµατικό.υι νοµικές

|
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Ψ*έΨήγρυΘριοτικές:διατάξειςσχετικάµετο"να;ληοΘείΙυπ?ζόφη4η"στ"ατιωτική;"
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…:'…..….'.-…εηζτετά=γιατην;απααχ6ληαη,'……"την.……-καρ'ριέραή την΄α6νταξη%φΐρ.ζ0νται'και
στην εναλλακτικήΘητεία.
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Κατά την.υιοθέτηση αυτής της σύστασης:'
… εσε-εφαρμογή του άρθρου 10.2.Ο του εσωτερικού'κανονισµοό των

συνεδριάσεων των εκπροσώπωντων υπουργών,ο εκπρόσωπος της Ελλάδας
επιφυλάχτηκε ως προς το δικαίωµατης κυβέρνησής του να συµµορφωοείή
όχι με το κείµενο της Σύστασης και ο εκπρόσωπος της Κύπρου επιφυλάχ6ηκε
ως προς το δικαίωµα της κυβέρνησήςτου να συμµορφωθείή όχι µε την παρά-
γραφο 9 της Σύστασης.

.

-σε εφαρμογή του άρ8ρου 1Ο.2.Έ του εσωτερικούκανονισµού των
συνεδριάσεωντων εκπροσώπωντων υπουργών, ο εκπρόσωπος της Ιταλίας

ζήτησε να.καταγραφεί η αποχή του κατά την ψηφοφορίακαι σε µία επεξηγηγ

…µατικήδήλωσηυπέδειξε ότι η Κυβέρνησή του έκρινε ότι το κείμενο όπως
υιοθετήθηκε.ύΞδλειπόταν.σε:σχέση µε τις προτάσεις της συνέλευσης και

φαινόταν εξ αιτίας αυτού του γεγονότοςανεπαρκές. ,

…σε εφαρµογήτου άρθρου 10. 2/Β του εσωτερικού κανονισµού των

συνεδριάσεων των εκπροσώπωντων υπουργών , οι εκπρόσωποι της Ελβετίας
και της Τουρκίας ζήτησαν να καταγραφείη αποχή τους κατά την ψηφοφορία
και σε επεξηγηματικήδήλωσηυπέδειξαν ότι οι κυβερνήσεις τους δεν ξίχαν
την δυνατότητα να συµµορφωθούνµε τις διατάξεις αυτές.
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Αντιρρησίες συνείδησης στη στρατιωσική"Θητείο
!

Η ΕπιτροπήΑνθρωπίνωνΔικαιωµάτων

Ι.

3.

4.

Κάνει έκκλησηστα κράτη ινα αναγνωρίσουνό,τι η αντίρρησησυνείδησηςστη στριτ…τι»
υπηρεσία Θεωρείται νόμιµη εξάσκηση του δικαι6µατος της ελευθερίας σκέψης, σννε.ίδησ

και θρησκείας,που αναγνωρίζεταιαπό την οικουµενικήΔιακήρυξητων Δικαιωµάτων τα!

Ανθρώπουκαι τη "Διεθνήσύμβασηγια τα κοινωνικά και πολιτικά Δικαιώµατα.
.

προσκαλεί τα κράτη να λάβουν μέτρα µε σκοπό την εξαίρεση από τη στρατιωτική υπηρεσ

στη βάσηµιάς ειλικρινούς αντίρρησηςσυνείδησηςστην ένοπλη υπηρεσία.

Συστήνει στα Κράτηµε σύστηµαυποχρεωτικήςυπηρεσίας,όπου δεν έχει ληφθεί ήδη το

τρια πρόνοια,να µελετήσουντην εισαγωγήποικίλων μορφώνε…Μς. υπηρεσίαςΥΕ

Τους αντιρρησίεςσυνείδησης που να είναι συµβατέςμε τους λόγους της αντίρρησηςσι"

νείδησης,λαµβάνονταςυπόψη την εµπειρία ορισµένωνκρατώ και να µην υποβάλλουντί

το ια πρόσωπασε φυλακίσεις.

Συστήνει στα Κράτη- µέλη, εάν δεν το έχουνκάνει ήδη, να εγκαθιδρ6σουνµέσα στα

πλαίσια του εθνικού τους νομικούσυστήµατοςαµερόληπτεςδιαδικασίεζ αποφάσεωνγια

?
αν ισχύει κατά περίπτωσηη αντίρρησησυνείδησης.

'

"τοπαραπάναψήφισµατου ο.Η.Β με κωδικό Ε/σΝ.4/1987/Ι..΄Ι3 ψηφίστηκε στις 106.1?"
Ψήφισαν42 χώρες.Υπήρξαν26 υπέρ, 2 κατ…,ϊ4…χές…

…. Αργεντινή, Αυστραλία,Αυστρία, Βέλγιο,Βραζιλία, Μία, … «Δ. Γερµανία…,

ΗΠΑ. Ιαπωνία, Ιταλία, Ιρλανδία, Κολοµβία, Κόστα Ρίκα,κΛιβερία, Μ. Βρετανίακ…'
»

Νταντίς,Νορβηγία,Πακιστάν, περο6, Ρουάντα, Σενεγάλη…Σρ…%Μ

Φιλιππίνες.

…Α- Ιράκ, Μοζαµβίκη

ΑΠΘ…. Αιθιοπία, Αλγερία,Αν. Γερµανία,Βενεζου'ξΏΒουλγαρία,:ιο…σλαβία, ΕΣΣΔ

Ινδία, κίνα, Κογκό,κύπρος, Λευκορωσία,Μεξικό, Νικαράγουα.



Της ΝτιΝΑΣ ΒΑΓεΝΑ

ΠΑΝΩ… εκδηλώσειςαν-

Απρρησιώνσυνείδησηςια
ο"… στων τους στην

Αθήνα. τη σσαλονίιι| αλλό
και σε όλλες πόλεις. ""…ο
ευρωβουλευτών,αν…" σ'

αυτούςκαι η Σοσιαλιστικήοµό-
όα του ΕυρωκοινσβωλίοαΠα-
νευρωπαϊκός ετήσιες συνδια-
σκέψεις κινηµάτων …ρρη-
πιο". ψηΦ|Μ… συστάσεις
εκκλήσεις και συλλογές ντισ-
γραΦώναπό το Συµβούλιοτης
Ευρώπης. το ΕυρωπαϊκόΓρα-
φείο για τους Αντιρρησίεςαπό
µέλη του ΟΗΕ και της Διεθνούς
Αµνηστίας.
Σκοπός: Να ενσρµονίοειη Ελ-
Μίδα
των α ν χωρών (ειδικό των
χωρών- µελώντης ΕΟΚ) που ι-
χουν θεσµοθετήσειτην εναλλα-
κτική κοινωνική θητείαγια τους
αντιρρησίεςσυνείδησης.
Τι πραγµατικόσυµβαίνειόµως
στις &… χωρες;Με στοιχείαα-
πό πρόσφαταέντυπα του ΟΗΕ.
του ΕυρωπαϊκούΓ ρασείουγια.
τους Αντιρρησίες Συνείδησης
και το αντιμιλιταριστικόπεριοδι-
κό ιΑρνούµαιι. µπορούµεσή :-

ρα να υποστηρίξουµεανακύκ-
κτα ότι:

ΙΟργανώσεις αντιρρησιώνσυ-
νείδησηςυπαρχουν ο" ό σχε-
δόν τις χώρεςτου κόσµου. µ…

, συνδεόµενεςµε ειρηνιστικακαι
οικολογικάκινήµατα.
ΙΔιαπνεονται από από…"…
απόψειςκαι διατ ρούνεπαφή :-

ιαξύ τους. αντα σσοντας π ή…
ΜΜΜ-
ΙΑντιρρηοίες ουνείδ ης και
"πω…"… από ι)ν πιο

σήµερα αναπόσπαστο στοιχείο.

διεθνω%στην άρθρωση
του

αν… 'γονα και των αντιλή-
ψεων για την κοινωνία στα κινή-

. µατα της νεολαίας.
. Νομικόςρυθµίσειςγια το αν-

τιρρησίεςσυµβαδίζουνδι ώς
µε βελτιώσειςτων συνθηκώντης
στρατιωτικήςθητείαςή ελαττω-
ση της ρονικήςδιάρκειαςτη
'Η Δ

'

Αµ… υπολογ -

ζει ότι από τους περίπου
1.000.000 ουλακισµεναυς.παγ-
κόσµια για λόγους συνείδησης.
οι 1ω.000 είναι αντιρρησίες.Πε-
ρίπου 2.000 ολικά αρνητς στρα-
τευσηςείναι συλακισµενοισήµε-
ρα σε χώρες της Δυτικής Ευ-
Μπητ,

Μαρόκο…της µε αυτή

Ή Δψαξω
ασ Μορ

. ……

και Μοτο… :...…
Συγκεκριµέναισχύουν στις
παρακάτωχω τα εξής:
ΙΤΑΛΙΑι ναγνωρίζεταιαπό

το 192! η άρνησηστ'ρι1τευσΈό-".΄. σων επικαλούνται λογους
. …κΐ…και…οι

'

νεώτερεςρυθµίσεις
του 1874.οι αντιρρησίεςυπηρε-
τούν …… ! µηνα (συνολικά
12 µήνες)σε οργανισµούςκοινής
ωφέλειας.ιδρύµαταπα ής κοι-
νωνικών υπηρεσιών.σ ο ία ικ-
παίδευσηςκαθυστερηµ ν παι-
διών, ιδρύµατα"Για βοή-θειαςοι τοξικσµανες κ π.

ΓΑΛΛ|Αι Αναγνωρίζονταιοι
αντιρ ησίες από το 1963. Νέα

νοµο&σίατο 1983 ορίζεικρίνω…
νικήΘητείασε κοινωνικό. πολιτι……
στικόή γεωργικότοµεα.Οι ολι-
κοι σον… στ… (όσοι
αρνούνται να υπηρετήσουν :»

παιαδήπατεµορφής…θητεία).ου-
λαών… για 15 ως 18 µη
Από την υποχρέωσηθητείας

&.αιρούνωι οι γιατροι και οι
οι…
ΒΕΛΠ0τ Αναγνωρίζονταιοι
αντιρρησί από το 1964. Τελικό

νοµικό κα στα το 1980. Το

80% των αντιρρησιώνυπηρετεί
20 µήνες σε κοινωνικές.πολιτι-

στικός ή πολιτικόςοργανώσεις
που προταθούντην ειρήν , ενώ οι

"υπόλοιποι υπηρετούν 1 µήνες
σε νοσοκοµείαή αλλους κρατι…

. τους οργανισµούςκοινής ωφε-
λείας ή 18 µηνών άοπλη στρα-
τιωτική θητείαΔ

. , Να… "και… Δνίκη,…»
τικήστρατιωτικήθητείαγια τους

- λευκούςαντρεςαπό το 1967. Οι
! αντιρρησίεςκαταδικάζονταιµε
οι…"… διαδικασίεςσε αυλό-
"… "τα 5 να"…

…

ΔΑΝΙΑ= Οι αντιρρησίεςανα-
?γνωρίστ καν από το 1917. Νεώ-

προς ρ µίσος το 1952. Υπηρε-
' τών 1 1µηνηκ́οινωνική θητεία(η
στρατιωτικήείναι 9 μήνες).Ποι-

* νή για τους ολικούςαρνητές.συ-
λόκιση6 ως 15 µήνες. Οι αντιρ-
ρησίεςείναι 10% περίπου όσων

*

υπ ρετούν στρατιωτικήΘητεία.
ΥΤΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝ|Αι Οι

αντιρρησίεςαναγνωρίζονταιαπό
το άρθρο . παράγραφος 3. του

γερµανικούΣυντάγµατος. Σήµε-
ρα υπηρετούν κοινωνική θ τεία

. πάνω από 100.000 Γερµανό. το
. 12% των οι τευµενων.,
ΝΟΡΒΗ Αι Αναγνωρίστη-

καν το 1900. κατοχυρώθηκαννο-
΄µοθετικατο 1922. Τελευταία νο-

.

µοθεσίατο 1966. Οι αντιρρησίε
υπηρετούνκοινωνικήθητεία12
μηνών και συµµετέχουνως τα 65

τους σε µα
'

πολιτικής(πιο
"&

. ΕΛΒΕΤΙΑ= Δεν αναγνωρίζε-
τα η άρνησηστ τευσ . Οι αν-

τιρρησίεςαν… "Με αξον-
ται από 3 µερες ως 3 χρόνια.
Προσπάθειεςγια την αναγνώρισή
τους νσνται από το 1903. Τε-
λευτα α γίνονταιπροσπάθειεςγια
την κατάργηση. του ελβετικοι)
στρατού. ενώ σε δηµοψήφιοα.
πριν µερικάχρόνια.36% των -

βετώνψήφισαν υπέρ της καταρ-
γησή του.
Ο ΛΑΝΔΙΑ: Οι αντι ρησί
αναγνωρίζονταιμε το & ρα 1
του Συντάγματος. Υπηρετούν
κοινωνικήΜάϊΔίµηνη φυλα-κιοη για τους ο ικοι΄>ςαρν τε .

ενώ τελευταία συζητείταιη Επέ-
ποινικοποίηση της ολικήςαρνη-
σης θητείας.

'

,

*

ΙΣΠΑΝΙΑ: Αναγνωρίστηκαν
το Δεκέμβριοτου 1984. Εναλλα-

κτικήθητεία6-12 μήνεςµεγαλύ-
τερη από τη στρατιωτική.Ο νό-
µος δεν ισχύει σε περίοδοπολέ-
µου.

'

.

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑι Αναγνωρί-
στηκαν από το Σύνταγµα το
1976. Σξξετικόςνόµος ψηφίστηκε
το 19 . Υπό χουν περίπου

αρνήθηκαντη στ τιωτικήθη-
τεία ως το Δεκέµ ρη του 1984.
ΣΟΥΗΔΙΑ: Αναγνωρίστηκαν
από το 1920. Νεότερηνοµοθεσία.
…το 1978. Η στρατιωτικήθητεία
είναι 10 µήνεςκαι η κοινωνική

. 13-14 µηνες. Σε φυλάκιση4
µηνώνέχουν καταδικαστεί περί-
ζπου 1.500 Σου .

'

.

΄

[ ΜΕΡΗ… ιΔεν είναι υ-.

"ποιµαντικήη "τα…. Ο µό-

&=νος λόγοςγια
τον οποίο µπορεί

*
ένας στρατευμ (ε…… να

&ακυρωσατο συμ όλαιό του µε…
&… βρετανικό στρατό. χωρίς
ξ… είναι να δηλώσειαν…
πορησίαςσυνείδησης. .

.
ΤΟΥΡΚΙΑ: Η στρατιωτική*

θητεία(16 μήνες)µπορείνα ε-

ξγοραστεί.αναξαρτητσαπό ι-

λογικούςή όχιλόγους.Υπαρ-
χει (παράνομο)κίνηµαονοµά

…

«…. ενώ 30 άτοµαέχουν δη
'

.

…… μέχρι τώρα αντιρρησίες.Για &
την τύχη τους δεν υπαρχουν .

στοιχεία.
-

ΙΣΡΑΗΛ: Πολιτική θητείαξ
µόνο για τις γυναίκες.Εδώ και

'

περίπου20 χρόνιααναπτύσσεται .

αντιµιλιταριστικόκίνηµα. Υπαρ- *»
χει αριθμοςστρατιωτών(αλλά &

και µόνιµωναξιωµατικών)που
αρνούνται να πάρουν μέρος σε
μάχεςεξωαπό το Ισραήλ.Οι αν-
τιρρησίεςωλακίζοντσι.
ΗΠΑ: Προαιρετικήη στρα-
τιωτικήθητείασε περίοδοειρή-
νης. Οι αντιρρησίεςσυνείδησης
αναγνω ίζονται.Μοναδικόςαπο-:
δεκτός ος για ακύρωσηωυμ-

΄

βολαίουιγια στρατιωτικήτε α. -

ΕΣΣΔ: Υποχρεωτική στρα-
τιωτικήθητεία(επεκτείνεταικαι
στις περισσότερεςγυναίκες).Οι'
αντιρρησίεςαναγνωρίστηκανα-
πό το 1919 ως το 1939. Οσοι

-…συλλαµβάνονταιστις (συχνές.
'

πρόσφατα)εκδηλώσειςαντιµαι-

… ταριστων. παραπεμπανταιγια
ιχωλιγκα…οι. .

.
.

ΤΜταία γνωστήχα κτήρι-
οτική πε ίπτωση. η σύ ηνη 32

ατόμων µεταξύτους 2 γυναίκες)
στις 14 Μαίου 1985 στη Μόσχα.

ΑΛΒΑΝΙΑ= Υποχρεωτική
στρατιωτικήθητεία.Δεν υπαρ-
χουν πληΜΟνίες για φυλακί-
σας

Δ.Δ. της ΓΕΡΜΑΝίΑΣ= Υπο-

χρεωτικήστρατιωτικήθητεία.Α-
ναγνωρίζεται άρνηση στρατευ-
σης μόνο για ρησκευτικούςλό-
ους. Εναλλακτική κοινωνικήζητείαάοπλη. ίσηςδιάρκειαςµε
τη στρατιωτική(18.µήνε…ς)ή σε
κοινωνια υ… όπως η
κατασκευή δρόµων.

ΡΟΥΜΑΝΙΑ: Υποχρεωτική
στρατιωτική τεία. Δεν σπόρια
νοµοθετικήρ" µιση για τους αν-
τιρρησιες'. οι οποίοι "και…
…

.
.

ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑτ Πορε-
χεται (άτυπα)εναλλακτικήθητεία
είτε σαν άοπληθητείαείτε 3 χρό-
νια οι Με: επαγγέλματα.Αρνη-
ση των παραπάνω συνεπάγεται
φυλάκιση 2 ως 10 ετών.

ΟΥΓΓΑΡΙΑ: Υποχρεωτική

στρατιωτική.θητεία."Πα χεται
(άτυπα)η δυνατότηταδόξηςΜ
τους στους αγαπη…

.

……
*,

ΠΟΛΩΝΙΑ: Υποχρεωτική
΄

στρατιωτικήθητεία.Το Δεκεµ-
βρω του "87…νοµοθετήθηκεκοι-
να… Μα διπλήςδιαρκεια;
από τη στρατιωτική. σε υπηρε-
σία να στρατιωτικές.

'

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: Ατυπη εναλ- …

λακτικήθητείατριώνχρόνωνη»-
γσσιας σι ορυχείαή άοπλη θη-
τεία. Φυλακιοη ως '! 4ρόνια
στους ολικού: αονητέο

… Π0ΥΠ(ΟΣΛΑΒΙΑ= Υπο-

χρεωτικήστρατιωτικήθητεία.Οι
αντιρρησίες συλακίζονται από
ένα ως 10 χρόνια. Το οι»… των

αντιρρησιώνβρίσκεταισήµερα υ-
πο συζητησινστις επιτροπέςτου

*

κόµµατος.
*
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΜαΘαµε αργοπορηµενα για την υπαρξη καποιου που αρνηται για πολιτικους

λογους να συµµετεχει στις ασκησεις της εθνοφρουρας, πραγμα που του στοιχισε

ως τωρα δυο µηνες φυλακιση την οποια ακοµα εκτιει. Ο ιδιος εδωσε την παρα-

κατω γραπτη δηλωση την οποια δινουµε σε ολο τον ημερησιο και περιοδικο τυπο

καθως και σε ξενες εφηµεριδες και περιοδικα για δηµοσιευση και σε σχετικες

οργανωσεις του εξωτερικου:
&

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΠΑ

"Απο τις 24/5/88 βρισκοµαι στις κεντρικες φυλακες καταδικασµενος σε δύο

µηνες φυλακη. Ειµαι οικοδοµος καλουψιης 24 χρονων και ο λογος που βρισκο*

µαι στην φυλακη ειναι οτι αρνηθηκα για λογους αρχων και συνειδησης να παρω

µερος στις τακτικες ασκησεις της εθνοφρουρας που με καλουν.

Τιµωρουμαι για τις ιδεες µου, τιμωρουµαι γιατι Θεωρω υποκρισια απο την

µια να προβαλλεται η επαναπροσεγγιση µε τους τουρκοκυπριους, ορισµενοι τους

αποκαλουν "αδελφια", και απο την αλλη να δυναµωνουµε τον στρατο και να

στρατιωτικοποιειται ολο και περισσοτερο η κοινωνια και η ζωη μας.

Τιµωρουµαι γιατι δεν Θελω να δυναµωσω ενα στρατο για τον οποιο δεν υπα-

ρχει καµµια εγγυηση οτι αμα γινει αρκετα δυνατος δεν Θα χρησιμοποιηθει ξανα

'για να κανει "ανδραγαθηματα" σαν αυτα που εκανε πριν το '74 εναντιον των

τουρκοκυπριων και το '74 εναντιον και των τουρκοκυπριων και των ελληνοκυ-

πριων εργαζοµενων.

Η συµπαρασταση που περιµενα απο τους δηµοκρατικους και προοδευτικους

συµπολιτες ηταν ανυπαρχτη. Η ευαισθησια τους για την καταπατηση των ανθ-

ρωπινων δικαιωµατων φαινεται οτι περιοριζεται µονο σε αυτα που δεν θιγουν

τον ΕΘΝΙΚΙΣΜΟ τους. Δεν Θελω να παραστησω τον ηρωα και δεν ειμαι. Δεν

ξερω αν τελικα Θα εξαναγκαστω να παρω µερος στις ασκησεις επειδη απειλουμαι

µε πολυ µεγαλυτερη φυλακιση. Ελπιζω η πραξη μου να µην παει χαµενη και να

βρεΘουν εργαζομενοι που Θα διαµαρτυρηΘουν και Θα υποστηριξουν το δικαιωµα

αυτων που δεν Θελουν να υπηρετησουν για λογους αρχων και συνειδησης, και Θα

υποστηριξουν μια πιο ειλικρινπ επαναπροσεγγιση µε τον τουρκοκυπριακο λαο.

25/6/88 Γιαννης Α. Παρπας

Κεντρικες Φυλακες Λευκωσιας"

Αυτη η ανακοινωση φερνει στην επιφανεια το θεμα των δικαιωµατων των

"αντιρρησιων συνειδησης" οπως εχει καθιερωΘει να ονομαζονται εκεινοι που

σαν τον Παρπα αρνουνται την συμµετοχη τους στο στρατο για λογους αρχης.

Η φυλακιση του Γιαννη Παρπα ερχεται σε αντιθεση ακοµα και µε τις προ-

εκλογικες διακυρηξεις του προεδρου Βασιλειου που στις "Προγραµµατικες Θε-

σεις" του δηλωνε οτι Θα εκανε την στρατευση "θεληµατικη προσφορα".

Η ενεργεια του Παρπα ειναι µια πολιτικη διαµαρτυρια για αυτο και δεν

πρεπει να βρισκεται στην φυλακη. Το Θεµα των αντιρρησιων συνειδησης εχει

αγκαλιασθει απο το προοδευτικο κινημα της Ευρωπης και της Ελλαδας. Ο Γι-

αννης Παρπας πρεπει να υποστηριχθει απο καθε δηµοκρατη και προοδευτικο

ανθρωπο και καθε ενα που εχει µια ευαισθησια στα οσα σηµαινει ο στρατος και

στα οσα γινονται εκει, και για τον οποιο τα ανθρωπινα δικαιωματα δεν εξυπη-

ρετουν απλα καποιες σκοπιµοτητες. Καλουµε οσους Θελουν να συµπαρασταΘουν
στον Γ. Παρπα να ενισχυσουν την πρωτοβουλια μας για την δημιουργια µιας

επιτροπης συμπαραστασης στον Γ. Παρπα. Καλουμε σε συγκεντρωση στη Λαικη

Σκηνη στη πλατεια Καιµακλιου (πρωην πλατανος) το Σαββατο 2/7/88 και ωρα 7μµ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΡΡΗΣΙΑ

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΠΑ.

τηλ. 476965 Λευκωσια - 52667 Λεμεσος

%
/…/



Γιαοι…αρχής
Ηταν θέµααρχήςγι' αυτόν

όπωςέλεγεκαι έτσι αρνιόταν
να πάει έφεδρος.Οµως οι νδ-
µοι είναι απαράβατοικαι στην
τέταρτηΦορά το Στρατιωτικό
Δικαστήρια τον έσταλε στη
Φυλακή για δύο µήνες. …

Πρόκειταιγια τον ΙωάννηΑ.

Πάρπα από το
'

Παλαιχώριο
οποίος κατηγορείταιότι στις
23.987 ενώκλήθηκεστη µονά-
δα του να παρουσιαστείως

' έφεδροςδεν το έπραξε.Δικαι-
Δ

ολογώνταςγια τέταρτηφορά
την ανυποταξίατου ο Παρπας
είπε ότι είναι κοροϊδίανα πολε-

µούμε τους Τουρκοκυπρίους
που ήτανμαζίμας πριν τον πό-

λεµο. Το δικαστήριοαπό την
προεδρίατου συνταγµατάρχη
ΒάσουΑριστοδήµουδεν είχε
άλλη εκλογήκαι του επέβαλε .

την ποινήτης δίµηνηςφυλάκι-

δενπήγεέφεδρος»
'Ενας 24χρονος
«αντιρρησίας
συνειδησης»
Με δήλωσητου προς τον Τυ-
πο ο 24χρονος οικοδόµος -

καλουψιής Γιάννης Α Παρ-
πας. ο οποίοςαπό τις 24/5/88

Βρίσκεταιστις ΚεντρικέςΦυ-
λακές εκτι΄ονταςποινή δίµη-
νης φυλάκισης.µεταξύάλλων
αναφερει:

«Ο λόγοςπου Βρίσκω…στη
φυλακήείναι ότι αρνήθηκαγια
λόγουςαρχώνκαι συνείδησης
να πάρωμέρος στις τακτικές
ασκήσεις της εθνοφρουράς
που µε καλούν.

»Τιµωρούµαιγια τις ιδέες
*

µου, τιµωρουμαιγιατίΘεωρώ
υποκρισίααπότην µια να προ-
Θαλλε ται η επαναπροσέγγιση
»µε τους Τουρκοκύπριους,
ορισμένοι τους αποκαλούν

* «αδέλφια». και από την άλλη
. να δυναµώνουµε το στρατό
και να στρατιωτικοποιείται
ολοκαι περισσότερο η κοινω-
για και η ζωή µας».

΄οι...«ΕΝΑΝτιογΜεΝοι»
ΣΕ ΜΙΑ ανακοίνωση. καθόλα εθνικώςαπαράδεκτη

και πολιτικώς επίμεμπτη, το υπουργείο 'Αµυνας προ-
σπάθησε να απαλύνει την πολιτικήαχρειότηταπου εισά-

γει η κυβέρνηση. χωρίζονταςτους πολίτεςσε πρώτηκαι
δεύτερη τάξη,σε προνοµιούχους και µη, υπονοµεύον-
τας ταυτόχρονατην ΄Αμυνα της χώρας.Η ανακοίνωση
αναφέρειότι το Υπουργικό Συµβούλιο αποφάσισε την

τροποποίησητου περί ΕθνικήςΦρουράς Νόµου µε την
προσθήκησ΄ αυτόν ειδικήςπρόνοιας ιγια υπαλλακτική

…υπηρεσίαστη Δύναµη αλλά μεγαλύτερηςδιάρκειαςγια
τους «κατά συνείδησηεναντιούµενουςι, περιλαµβανοµέ-
νων των -Μαρτύρων του Ιεχωβά-. Και για να χρυσωθεί
το χάπι, µας λένε ότι θα ακολουθηθεί σαν πρότυπο, ο

. νόµος της άοπλης θητείαςτου Ευαγ. Αβέρωφ. Η «Σ-

όιαφωνεί,διότι εκτόςτης απαράδεκτηςδιάκρισης που

εισάγει,γνωρίζειότι ο νόµος αυτός όπου εφαρµόστηκε
(Βέλγιο - Γερµανία - Ελλάδα) έχειδηµιουργήσειπρο- .

΄

βλήµατακαι περίπλοκές,από τις οποίες δεν µπόρεσαν
ακόμανα βγουν. Επιπλέον εκεί δε συντρέχειπρόβλημα
κατοχήςκαι επεκτάσεωςτης. Η Βουλή δεν πρέπει να

ψηφίσει την τροποποίηση. Η σιωπή της Εκκλησίαςθα

πληΘύνειτις πληγέςστο σώµα της. Και η σιωπή αµφοτέ-
'

ρων θα τις καταστήσεισυνένοχες. Οι πολίτεςπρέπει να

εισφέρουν ιαοτίµωςκαι πολύ περισσότεροστην "Δ…

ιι |" ".. η…
|0

ΑΡΝΗΘΗΚΕ για πολιτικούς
λόγουςτη συµµετοχήτου στις
ασκήσειςτης ΕθνικήςΦρου-
ράς, µε αποτέλεσµανα καταδι-
καστεί σε δυο μήνεςΦυλάκιση.
Πρόκειταιγια τον 24χρονο
οικοδόµοΓιάννηΠόρπα που
Μειαπότις24.5.88τηνποινή
του στις ΚεντρικέςΦυλαιως.

Σε δηλώσειςτου ο Πάρπας
ισχυρίζεταιότι καταδικάστηκε

γιατί.αρνήθηκεγια λόγουςαρ-
χών και να πάρει
μερος σας τακτικέςασκήσεις

Κατάδικοςισχυρίζεται
πωςτιµωρήθηκεγια

στρατό και να στρατιωτικοποι-
είται όλο και περισσότερο η
κοινωνία και η ζωήμαα.

Η πιο πάνω δήλωση περι-
λαµβάνεταισε ανακοίνωσητης

«Πρωτοβουλίαςγια τη δημι-
ουργια ΕπιτροπήςΣυ…
στάσης στον αντιρρησίασυνεί- .

δησης Γιάννη Πάρπα»,όπου
αναφέρεταιπως «η Φυλάκιση
του Πάρπαέρχπαι σε αντίθεση
ακόµα και με τις προεκλογικές
διακηρύξειςτου προώρου Βα-
σιλείου που δήλωνε"ότι Θα"εκα-
νε τη στράτευση Θεληµατική

της εθνοφρουράκαι ότιτώρα
"µ…… για τις ιδεεςτου…

αΤιµωρούµαι-ισχυρίζεται-
γιατιθεωρώυποκρισίααπό την
μια να προβάλλεταιη επανα-

-

προσέγγισηµετουςΤουρκοκυ-
ΐ πρως. Ψ… … ……"

λούν «αδέλφια»,και από την
; άλλη να δυναµώνουμετο

Ο ΠΡΟΒΛΗΜΑτων κενοντιού-

µενωνι. ή «αντιρρησιών» στη
στράτευση δεν είναι τόσο

απλό, όσο προσπαθεί να το εμφανί-
σει η κυβέρνηση. Είναι πολύ πιο σσ-

βαρό και σαν τέτοιο πρέπει ν' απα-

σχολήσει πολύ σοβαρά τα κόµµατα,
τα ποίο θα κληθούν να εγκρίνουν το

νοµοσχέδιο, που έχει ήδη ετοιµα-
σθεί και σταλεί στη βουλή για έγκρι-
ση. Ιδιαίτερα πρέπει οι βουλευτές να

µελετήσουν µε τη δέουσα προσοχή
και σοβαρότητα τις επιπτώσεις που
είναι δυνατό να προκύψουν, σε πε-

ρίπτωση που θα νοµιµοποιηθεί ο δι-

αχωρισμός των νέων σε προνοµιού-
χαυς και µη. στοτόσο πολυσυζητηµέ-
νο και πάντα καυτό θέµα της στρά-
τευσης και της θητείας στην Εθνική
Φρουρά.
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ για να δικαιολο-

γήσει το νοµοσχέδιο µε το οποίο

προσφέρει στους λεγόµενους «εναν-
τιούµεναυςι ή ιαντιρρησίεςι. στη
στράτευση τις δύο επιλογές για
υπαλλακτική. αλλάµεγαλύτερης δι-
άρκειας άοπλη υπηρεσία στην Εθνι-

κή Φρουρά, επικαλέσθηκε σύσταση
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Η

απόφαση αυτή λέγει ότι. δεν µπορεί
µια χώρα να Φυλακίζει "εναν πολίτη
της επειδή είναι κατά αυγείδηση
εναντίον της στράτευσης. Και η κυ-

βέρνηση αναγκάσθηκε να καταφύγει

Οι... «εναντι
σε λύση ανάγκης. ενεργώντας µε βά-

ση κτο µη χείρον βέλτιστον».

ΛΟΓ|ΚΟΦΑΝΗΣ η δικαιολογία

αυτή της κυβέρνησης. Ιερά και σε-

βαστά τ΄ ανθρώπινα δικαιώµατα και

ιδιαίτερα η ελευθερία της σκέψηςκα

της βούλησης Και πολύ καλά κάµνει
το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να εκδίδει

αποφάσειςπου προστατεύουν
τα δι-

"ώµο… αυτό Στην Ευρώπη όμως
δεν επικρατούν συνθήκες όπιο

τές που επικρατούν στην Κ'

Καµιά ευρωπαϊκήχώρα δε βρίσ
από ηµικατοχή και καμιά δε &&
χει πολλούς. και θανάσιµους κ

νους όπως η Κύπρος. Ολόκληρη η

Ευρώπη απολαµβάνει τ΄ αγαθά της
Ελευθερίας. Η Κύπρος όµως είναι

µοιρασµένη από τα τουρκικά στρα-
τεύματα εισβολής. Το ένα τρίτο του

πληθυσµού της έχει ξεριζωθεί από

τις πατρογονικές του εστίες. οι

Τούρκοι απειλούν καθηµερινά µε
πλήρη κατάληψη την Κύπρο. αν δεν

υποκύψει στις παράλογες αξιώσεις
τους και δε δεχθεί τους όρους τους.
που ισοδυναµούν µε παράδοση και

πλήρη υποταγή.

και …' λα. αν οι

απαγορεύσουν Πι

εξω…"… το

ο…" 063… *!

ρ… … ." … '

"Μοντάνα…
ως µας … να |
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* * … «το τη και…
Β…. Το Ευρωπαϊκό
Μ…"… τους

να 'ζ-Στρ2ΝοΜοΣχΕ&?

αλλα…
*

ΟιΜερησίς
΄

ΣταΔμεταξι'ιοι λεγόµενοι
αντιρρησίες.απ…
τις απότο Μάιο, σε

Διασταυρωµένεςπληρο-΄
φορ"; µας αναφέρουν
ότι, οι αυναατιααθέντις
αντιρρηαΙις θα θέσουν
Μσωςάτηµστη"ΛΜ
απαλλαγήτου; από τη-

΄……α…κ
αυτοι…κανµ…και

ΆΠΟ ΤΙΣΦΥΛΑΚΕΣ

συνθ'εν- .

«αντιρρη στα-:*…
συνει8ησης»

. σαι…αις…ηαΙ'……. Μπα…"
ξ.ιω…;…… µ……π……
…κΜ…ψΜ
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ι
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Δηλωση

άλλα αντικείμενα εναντίον

…'… Η…":… πολιτών. κατά τη διάρκεια
'

ως …""
.… & διαπιστωθεί ότι η Υ… … α……
… των …η- … …. επειδήκατά τη

τα κανονικαυς ατρατι…

ότι; & θα διστάσει να
… τ…σπρξιισητων
….

συζήτηση υποστήριξαντην
οι… … την

κάθε είδους…η… στην
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ΙΑΤΑ συνξπεια στην περιπτωση
της Κύπρου το όΙκαισ της ανάγκης
… να περιορίσει ορισµξνα δι-

α του πολίτη. όσον ιερό κι αν
'

* από. Ειδικότερα. λόγοι ισχυ-

ρά. λόγοι οικιακής κι ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙ-
. Ι|ΩΣΗΣ. επιβάλλουν αγώνα σκληρό
και Μπλα. αν οι περιστάσειςτα
απαγορεύσουν. Πρώτα πρέπει να

Μουρ; το δικαιωµα να ζή-

σουµε "πως… στη γη των πατε-

ρα μας και µετά ν αποφασίσουµε

µε… τρόπο θελει να ζήσει ο καθ'!-

& να"; χωρίς να βλάπτει τον άλλο.
…" πασα. λοιπόν όλοι να ατρα-

τ…υσ. 0ΛοΙ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ

Β…… για αγώνα και θυσΙες ακό-

µ … επιβάλλει η Ιστορία µας.
… "ψάλλει η εθνικής µας τιµή
-…ια. Αυτό µας επιβάλλει
.… και "Μος Αττιλας

"αυτό … στο λαιµό.

…. ΄αλαόµεναιιαντιρρησΙες-.

… Μι και αποθρασυν-
'

… ιό το νοµοσχέδιο. προ…:
"τα … αίσθηµα. προκα- ,

"τη …… νεολαια µας με

* … ή …
απαλλαγή από

τη στράτευση. Και οι κίνδυνοι για αθ-

ξησ.η των Φυγόστρατων. µε νοµική
αυτή τη φορα κάλυψη, εΙναι ψηλα-
αητοΙ. Εδώ πρέπει να επισηµανθοι'ιν
επΙσης οι εκτιµήσεις των πρ……
κών κύκλων ότι:

. ΠΡΩΤΟ: Είναι αµφίβολοκατά πό-
σον οι δυο επιλογές που προσφέ-
ρονται στους «νανπουµενουρ για
υπαΛλακτική αλλά µεγαλυτερη;&-

αρκεισς όαπΛηυπηρεσΙα,θ΄ αµβΛυ-…
να… το υφιστάµενο πρόβλημα

. . ΔΕΥΤΕΡΟ: [: περάτωση που θα
…

ανιψιά"! το νομοσχέδιο. ,) …-
ρηαΙες- θ' αυξηθούν και κ… την

άοπλη 0η τρία τους θα δηµιουργούν
νέα προβλήµατα.ιδιαίτερασε θέµα-
τα πειθαρχΙας και υπακοής.

. ΤΡΙΤΟ: ΜπορουαΙααοπΛωνωρα…
πιστών. είτε εντός ότε εκτός ατρα-
Ναυτικών χωρα… θα επηρεάζει
οπωσδήποτε δυσμενώς τους όλ-

Λαυς νέους. που υπηρετουν …ο-

…ή και ευορκα τη θητεία τους.

α τ́ιποτα: πως δεν μπυρα! να

προβλέψει πόσες χιλιαδες νέοι"…
εµφανισθούν ως .…ρρηαΙερ "

………ιιιι……πι…

Δ

μια… των δυο απλα….

ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ καλούνται ν'

αρθούν στα &… των ο…
περ…. Και ότανθα συζητη-
σαυν το νου… γιατους αντιρ-
ρησία "&… να οι… … το

πραγµατικό…κι) που"… και µό-
νο. Η απόφαση του Ε…… Δι…

καστηρΙου για το σεβασµό των αν-
θρωπίνων ……ω………ψ

-

΄

"ότι"… δικα… για να…
σει το νοµοσχέδιο. |"… το …
μια αυτόόεν ξχαι ακόµα καταδικόσα
τους Τούρκους για την εισβολή τους 1

στην Κύπρο και τα εγκλήµατατους ;

σε βάρος της Κύπρου "και του λαού
της. οι… και ζήτησε από τις ως
χώρες να επιβάλουν κυρ… στην

ΤαυρκΙα που "…ο και '…
Μάθηση οι βαρος αυτού τον …
κι αυτού του τόπου. "δρ… αναγ-
κη για τον Ελληνισµό της Κύπρου *

ναι η Φυσική κι ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΝΩΣΗ.
Και σπίρτα"; να… η …η
της εθνικής του τιµής. και αξιοπρό-
η… µε … µισο…και κουτ….
οι… απ' … …τ…η…
ρΙατικΠατρΜ "όλοι."…

,οιατ…Μκαιαι…



δηοης δυο

πιινος στις Φυλαιας οπου βρισκονται καταδικαομναι

χρονος φυλακιοιις.
αιας, οργανυαιις αντιρρπαιυν καθως και ιι!ιια αντι"… υπαρχουν

στις πιριασοτιρις χωρις του κοσµου.

και απο ολους οσους Βλιιιουν

µπχανιυνο που

ντιπ στον ΙθΏΨΗ'ΙΠι

Εικο…ιματα δον

Εµμιαα ακοµα χρησιµοπαιιιτοι καθηµκοινα

νιας αιτ-

ζσμινους για τις οπιχιιρποιις,
γοοπαοτικα µπχανιαµος (το στρατιωτικα
στιιοιι πολλοι; νοµος τα λκυφαριια
αυγκαινυνιας στην Αθηνα).

που: να βλεπουν µα αντιπαΘιια

οανταρυν Βαν

ιΕαντλπτικα καιονια
να ιααπιΒυαουν

ατρατοκρατας οτι οι οανταροι
τον απαιαδΜιατι διαταγιι.

του Γιαννη Παραα αιναι

ιτιιΘυμια του

καιυπριους " οποια

τικοπαιπσπ της
ιναν πολι… τον οποιο Θιυραι σαν

!! αρνηοα
και κατα το '70 οτι αν Εαν αιναι χιιροταοος ωστοσο

αυτα και καλυτερος απο τον τουρκικα και τον τουρκοκυπριακα.

λογους, πριπιι να παρα5ιχται οτι αινσι

οσΒαροι

ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΦΥΛΑΚ|ΣΜΕΝΟ'

ΑΝΤΙΡΡΗΣ|Α ΣΥΝΕΙΔΗΣ4ΗΣΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΠΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ. Ε…
'

ΣΤΗ "ΕΑΜ…" ΤΗ, ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΙΟΥΛΗ. ΩΡΑ: Εμμ.

! ουλακιοπ τον Γιαννη Παρπα που αρνπΘπκα να παιι στις

ασκποοις της ιθνοορουρας για λογους συνιιΒπσος. και μαλιστα
πολιτικο…υς. ξανο.κρνιι οταν απιφονιια το "µυαλο… τον αντιρ-

οποιον συναι5πωις. Ενα προβληµα που υπηρχι ιται και αλλοιυς

σπα καιρο µα τις διοξιις ανοντια στους αρπακιυτικους αντιµριι-

σας, κυριο τους Ηαµτυρις του Χιχμ6σ, αλλα και µι τους "κρυ-
οους' αντιρρασιας. ολους αυτους που αναγκαστπκαν να απλωααυν

'υχοπαΘιις Λ οµοφυλοφιλαι.

Δικαιωµα στην αρνηση στρατευσης

για λογους συνειδησης

Ιι΄ αιναι σντιρριιαιας αυνιιΒιιαπς;
οι ι!ιαι τον καυτα τους οταν

τους, τα "ΑΡΝ0ΥΗΑΙ'!

Ας 8ονµα πως οριζσυν
Ελλαδα γιοι απο το πιοιοδικο

Αντιρριιαιας "νιι8παπς αιναι το

ΩΥΠµθ ΙΙ.ιΥ6 "Ο" αρνιιται ΨΠΨ

ικπΜρυοπ της ατρατιοτικπς Θη-

τιιος, για λογους που του αιτι-

παλι" " συνιι5παπ του ή οι οι-
λοσοοικις, ανθρωπιστικις, παχι-

τικις, "Μιας, Βρπακιυτικις Λ

αλλος παπαιΘιιαιις του.

|| αµναοα στην ατρατιυοιι µποριι
να ιιναι µια"… ν' αοοµα δηλα-
6π την αντιΒισπ οι ινα συγκι-

ιριµμκνο στρατο ιπιιδα -κατα

ΙΠΨ ΕΠΟ"! 16" αντιµρπαια ' .Σ-

ναι 0ιλοπολκµος, ρατοιστικσς,

ιγκλπµατικος κλπ. Μποριι οµως

να ιινσι και αρνποα αλικιι, να

Ετκινα επι"… απο μια αυνσλικπ

αντιΘαοα οταν στρατικοπσ…οπ
της κοινωνιας, και ο αντιρρη-
αιας να αρνιιται καθ. µορφη Βι-

ας, και την συµµατοχπ του… οι
αποια&ιπατα στρατο.

Αυτα αχουν αναγκαστιι να τα αναγνωριαουν ακοµα και οργα-

νιοµαι οπως τα Μνυµινα αν… τα Συµβαυλιο ως Ξυρωππς και το

Ευρυπαικα ΚαινοΒαυλισ που αποτκλουνται απο κκπροουπους κρατων

που ιχαυν ολα δικους τους ατρστσυς.

Για παροδαιγµα το 'π.ιαµα ΗΛτΣΙΟΚΙ 7/2") του κυραπαιιου

κοινο6ουλιου γροοαι τα ιδια για τους αντιρρηαιις αυνιι5παπς

"το Ευρυπαιια ΚαινοΒονλιο.. .

Σταν Ελλαδα ιχουν κµνανιαται αριαται αντιρµπαιας συναι-

απο τους οποιους αυτο τον ατιγμιι κανουν απαργια
οι πολυ-

Επιτροπκς ουμπαραοτααιις στους αντιρµπ-

οχι στην αυξανοµενη στρατιαπ…οποιήση
οι αντιρρααιις ουνιιΒποπς ιχουν καπως Εµ…. αυμπαραστασπ

τον ατροτα σον ανα καταπιαστικα

αχαι πολλες Φορ": χρποιµοποιπΘιι ανοιχτο ινα-

οι στρατιωτικις δικτατοριις και τα ηµα-

ιιναι 0"ΐ. ΥΠΠΟ παλια ουτ- ΤθΠθ µακοινα.
ΙΨαΥζΈΌΨ ΥΠς καινο-

ιιροιταιµοζοντος αΘαυλους και 'παιΘσρχικους' αργα-

αιτα στον χριιαστιι σαν απορ-

Φορτ…" ιχουν αντικατα-

τυν απκµγον στις αοιικας

οι ιδιος οι συνθπκις στον ατροτο κανουν πολλους ανΘρο-…
τον στρατο. Οι αυτοκτονιας

ιιναι αυτα στον τοσο µας αγνωτις, καθώς και τα

και " υπολοιπα ατμαα.αιρα που στοχο ιχαυν

ΤΗΥ ΠρΠΩΗΠιΙΘΧΠΐΠ "Η" '" ιιναι σιγουρο" θ'

6ιν Θα αρνπΘουν να ακαλΛρυοουν

Για µια ειλικρινη επαναπροσεγγιση

µε τους τουρκοκυπρωυς

Διανα ινας λογος που πουπαι να υποοτπριΕουµι τον προξπ

λογοι που απικαλιιται για αυτην. Η

για μια ιιλικρινπ ιπαναπροοιγγιαα μα τους τουα-

Θιυµιι οτι δεν συμΘαΒιζιι µι την στρατιψ

Η αρνηοΛ του να σνμµατκχιι οι

αδικο απο ολις τις μιριις.

στρατα που ιχιι διιξιι πριν
Βου κινοι

κοινωνια". µας.

του να ανιοχυσαι ανσν

Ακοµα και αν Βαν συµψνιι κανιις µι ολους αυτους τους

αρκιτα σαµαντικαι και

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ λογοι που δον του κιιιτριααυν να οσοι μα

ιλσορια αυνιι5πσα στις ουκπσιις.

Κατα την !ιµπνπ Φυλάκιση του, µατα τις χιιροτιµας Φυλα-

κισαις που τον πιριµινουν, µιτα τον απµοΘνμια, τα λιγαταρα.

ολων των απιαπµυν πολιτικυν "µιαν να τον υποστηριξουν. φαι-

ναται αναπο.αυχτα οτι Θα υποχριυ8ιι να αυµμιτκχαι στις ασκη-

αιις. οπως κανουν και αλλοι που ανµµιτιχουν χωρις να Θιλουν.

Το οτι ομως αυτα " κοιταω… δον μποριι να κατασιριι ανασα να

ανογνυριατκι το δικαιωµα ορνησΛς στματιυσπς στους αντιρρποιας

συνοι8ποπς, Βαν απµαιναι οτι δον μποριι να καταψκραι τουλαχι-

στον να προΕσλαι αυτα τα ζητηµατα και να ιυαισΘπτοποιποαι οι

αυτα αστο και ανα µικρα µιοος τον προοδκυτικων ανθρωπων.

Ηπαραι και πριαιι το λιγοτερο να 5ιιΞαι την υποκριοια ολων

!. ΥπκνΘυµιζιι οτι το δικαιωµα οταν αλιυΘαρια οκι'ιυς,
αυνιιδπσιυς, και Θρησκευτικιις αυνιι!ποκυς ουγκαταλιγιται
ματαΕυ τον ΘΩµιλιυ6υν δικαιυµστυν.

!. !αιοπµαινιι οτι " προαταοια αλιυΘιριας τας συνιιΒπ--

"πως ουναιιαγιται το Βικαιυµα «παγκακι-ς της ικπλπρυσιυς
της ινοπλπς ατρακιυτικης Θπτιιας και ""να ως αγκατα-

λιιμος της για λογους αυνιι5πσιυς.

!. Παροτπραι οτι κανανα 8ιιαοτπριο και καµμια απιτροππ

Βαν µποµιι να ιαιµΒιι οταν ουνιι6παπ ινος ατοµου και οτι

µια Βπλυαη µι τους προουπικονς λογους "µια" αυνιπυς να

αρκαι, στην µαγολυταρα πλιιο'π.ια τον πιριιιτυαιυν, για

τον αναγνυριαπ του καθιατωτας του αρναυµανου να στρατοπ-

τιι για λογους αυνιι6ποιυς.

….» #. Επιβα8αιυνιι οτι " ομιλο…" µιας αναπληρωµατικπς
» Βατιισς, οπως προΒλιπκται ατο νομου… 317 (1967! της

- κοινοβουλιυτιιπς ουνιλκυοιυς του Ευµ8ανλιου τας Ευµα…ις
Βαν µποµαι να Θιυρπθαι ως ποινιι και πριποι να αιοργανο-

νιται ατα πλατεια του σκ3ααµου της αξιοιψτπιιας του

ινδιαοιραµανοο προσωπου. . .

'

Οι πιριαοατιρας χωρις τας Ευµυππς, µα χαµακτπαιατικις

ιΕαιρασιις τον Ελλαδα Τουρκια και κυπρα, ιχουν αναγνωριαιι

και συµπιριλαΒιι στις νομοΘοαιις τους τα δικαιωµα αµνασπς

ατµατιυοπς για λογους συναιδπαπς.

»!

&&
>

τον δισκορπΕιυν που κυκλοοορουν για την υηιρασπισπ τον αν!"

πινυν Εικαιυµατμν, των µαυρα." για ΘΛτκια που θα απατκλιι

'ιΘιλαντικα προσφορα" καΘυς και τον διακυριιξιυν για την οπα-

ναπροοιγγιαπ µα τους ταυρκοκυπριους.

…… ΤΟΥ Η… ……

Η!" Ν… Τ"! ΦΥ…"

"Απο τις 14/5/88 βρισκομαι στις καντρικις Φυλακις κατσ-

δικαοµινος αι δυο μονος .υλακπ. Ειµαι οικοδοµος καλουγιπς 20

χρονων και ο*λαγο€ που βρισκομαι οταν ρολοι" ιιναι οτι αρνο-

θπκα για λογους αρχυν και συνιι6ασπς να παρω µερος στις τα-

κτικις ασκποιις της ιθναφρουρας που µα καλουν.

ιδιος μου, γιατι Οπερα
Τιµωρουμαι για τις τιµυραυµαι

υποκριοια απο την µια να προπολλιται ο ωαναπροαιγγισπ µι

τους τουρκοκυπριους, αριαµανσι τους απαιαλουν "αδιλσια", και

απο την αλλα να δυνομυνονµι τον οτµατσ και να

ατρα1ιυτικαποιιιται ολο και πιριυαατιρα α κοινωνια και " ζ…ι

μας.

Τιµυραυµαι γιατι εαν Θιλυ να δυνοµυου ινα στρατσ για τον

οποιο δον ι…σρχιι καµµια κγγυπσιι οτι αµα γινιι αρκιτα δυνατος

δον θα χρησιµοποιπθιι Εανα για να κανιι 'αν6οαγαΘιιµατα' σον

αυτα που ικανι "µιν το '74 αναντιον των *τουρκσκνπμυν και τα

"" αναντιον και των τουρκοκυπρικν και των αλλανοκι…ρ…ν

ιργαζομινυν.

" αυµπαραατααπ που πιµιµινα απο τους !ηµοκρατικους και

πρααΒιυτικονς αυμωλιτας οταν ανυαορχτα. Η ιυαιοΕπαια τους

για την καταπατηαπ τον ανΘρυαινυν δικαιωµα"… οαιναται οτι

πιοιαριζιται μονο σα αυτα που Βαν Θιγουν τον "…και… τους.

Δον Θιλυ να παρασταου τον "µια και σαν ιιμαι. Δον Ευρω αν

τιλικα Θα κΕαναγκαατυ να παρω μερος στις σσκπσιις 'σαι!"

σπιιλουµαι µα πολυ μιγαλντιµα ουλακιοπ. Ελπιζυ " "ροζ" µου

να μην "σαι χαµινα και να αριθ…" κργαζοµινοι που Θα διαµορ-

τυρπΘουν και Θα υποαταΡιΞουν το δικαιυµα αυτον που δον Θιλουν

να υπηριτποαυν για λογους αρχυν και αυνιι8πσπς. και Θα …το-

στηριΕουν µια πιο αιλικρινιι ιπσνοπροαιγγιωι µι τον τουρκοκυ-

πριακο λαο.

25/6/81
Γιαννης Α. Παρπος

Κοντρικις Όυλακις "αιωνας"

Δικαιωμα στην αρνηση στρατευσης

για λογους συνειδησηςΜ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ …ΡΛΠΛΠΣ ΠΟ" ΑΝΤ
ΤΗΛ. 476965 Λαυκυαια - 52667 Λι
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ΤΡΡΗΣΙΛ ΜΕΙΝΕΙ… ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΠΛ
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Στις 8 ΦεΒράρη ξαναδικάζεται
στο στρατοδικείο Λευκωσίας

ο αντιρρησίας

συνείδησης Γιάννης Παρπας. Ο Γ. Πάρπας, οικοδόμος
24 χρονων, αρνείται να

πάρει µέρος στις ασκήσεις της εθνοφρουρας στις οποίες τον καλουν σαν έφεδρο.

Για αυτή του την άρνηση έχει ήδη καταδικαστεί
και έχει εκτίσει δίμηνη φυλά-

κιση το καλοκαιρι του '88.

Για την άρνηση του αυτή ο Γ. Πάρπας επικαλείται λόγους συνείδησης
και

άρχων. Οπως δήλωσε απο παλια ο ίδιος, θεωρει υποκρισία από την µια να προ-

Βόλλεται η επαναπροσέγγιση με τους τουρκοκύπριους,
και από την άλλη να δυνα-

µώνουµε τον στρατό και να στρατιωτικοποιείται όλο
και περισσότερο η κοινωνία

και η ζωη µας. Ακόµα, οτι δεν θέλει να δυναμώσει ένα στρατο για τον οποίο

δεν υπάρχει καμμια εγγύηση οτι αμα γίνει αρκετα
δυνατός δεν θα χρησιµοποι-

ηθει ξανα για να κάνει "ανδραγαθήματα" σαν
αυτα που έκανε πριν το '74 εναν-

τίον των τουρκοκυπριων και το '74 εναντίον και των τουρκοκυπρίων και των

ελληνοκυπρίων εργαζόμενων.

Η άρνηση στράτευσης για λόγους συνείδησης,
όχι µόνο θρησκευτικους,

αλλά

και πολιτικους και ιδεολογικους, είναι ένς αναγνωρισμένο ανθρώπινο
δικαίωμα

που σήµερα αναγνωρίζεται
από το συμβούλιο τής'Ευρώπης, τις

χώρες της ΕΟΚ,

τον ΟΗΕ, και πολλες αλλες χώρες. Κάτω από την πίεση του Συμβούλιου της

Ευρώπης, η κυβέρνηση υιοθέτησε την σύσταση Νο Ρ(87)8 (υιοθετήθηκε από την

επιτροπη Υπουργών στις 9-4-87 στην 406η συνεδρεία των εκπροσώπων) που ανα-

γνωρίζει αυτο το δικαίωμα και ετοίµασε νοµοσχέδιο
που να ρυθµίζει το θέµα

των αντιρρησιων συνείδησης για ψήφιση απο την Βουλή.

Απ' οτι μάθαµε το νομοσχέδιο Βρίσκεται
αυτη τη στιγμή για εξέταση στην

επιτρόπη εσωτερικών της Βουλής. Το ίδιο το περιεχόµενο του νοµοσχέδιου και

η καθυστέρηση στη ψήφιση του µας κάνουν
να πιστεύουµε ότι κύριος στόχος του

νοµοσχέδιου είναι να ξεγελάσει την δημοκρατική κοινή γνώµη παρα να αναγνωρί-

σει αυτο το δικαίωμα. Απο την µια τιμωρει με µεγάλη "εναλλακτική
θητεία"

όσους ζητήσουν να ασκήσουν αυτο το δικαίωµα, και από την άλλη θέλει να το

περιορίσει μόνο στους αντιρρησίες
συνείδησης για θρησκευτικους λόγους. Ακόµη

οι προυποθέσεις που ορίζει για να αναγνωριστει κάποιος σαν αντιρρησίας συν-

είδησης είναι εξαιρετικα δυσμενεις. Τέλος για περιπτώσεις εφέδρων αντιρρησι-

ων συνείδησης σαν τον Γ. Πάρπα δεν γίνεται καμμια αναφορα

Η Κυβέρνηση και η Βουλή δεν µπορουν να ισχυρίζονται ότι είναι ένθερµοι

υποστήριχτες των ανθρώπινων και δηµοκρατικών δικαιωµατων, ότι αναγνωρίζουν

και το δικαίωμα άρνησης στράτευσης για λόγους συνείδησης,
και την ίδια στι-

γµη να παραπέµπεται ξανα σε δίκη ο Γ. Παρπας. Ούτε μπορουν να ισχυρίζονται

οτι επιθυµουν την ειρήνη και την επαναπροσέγγιση µε τους τουρκοκύπριους
και

συγχρόνως να αυξάνουν τις στρατιωτικες
δαπάνες επιβάλλοντας νέες Φορολογίες,

και να ετοιµάζουν στράτευση των γυναικων. Αν αυτες οι διακυρηξεις ήταν

ειλικρινεις, δεν θα χρειαζόνταν να φυλακίζονται όσοι σαν τον Γ. Πάρπα δηλώ-

νουν οτι δεν Θέλουν να πολεμήσουν τους τουρκοκύπριους.

Ενω ο Γ. Πάρηας ήταν ακόµα
στην φυλακή, εκδηλώθηκε

ενα κίνηµα συμπαρά-

στασης απο ελλήνοκύπριους που θέλουν μια ειλικρινή
επαναπροσέγγιση με τους

τουρκοκύπριους, και υποστηρίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα µε συνέπεια
και οχι

µόνο όταν αυτα εξυπηρετουν εθνικιστικες επιδιώξεις. Συστάθηκε μια επιτροπη

η οποία οργάνωσε εκδηλώσεις
και πληροφόρηση με προκυρηΞεις

και ανακοινώσεις

στις εφηµερίδες.

Συµπαράσταση στον Γ. Παρπα' εκδηλώθηκε
και απο το εξωτερικο, απο αριστε-

ρες οργανώσεις, οργανώσεις
αντιρρησιών συνείδησης, οργανωσεις φιλειρήνιστων,

οργανώσεις υποστηρικτών των ανθρώπινων δικαιωμάτων,
καθως και απο προσωπι-

κότητες, στην Ευρώπη και στην Ελλάδα.

Ο Γ. Παρπας δεν πρέπει
να ξαναµπει στην φυλακή μονο και μονο επειδή ζη-

τησε να ασκήσει ενα δηµοκρατικό του δικαιωμα. Δεν πρεπει να τιµωρηται επει-

δή οι αρχες του και οι πεποιήθήσεις του δεν του επιτρέπουν να συμµετέχει

στις ασκήσεις της εθνοφρουρας, και επειδη Θέλει µια ειλικρινή
επαναπροσέγ-

γιση µε τους τουρκοκυπριους.
Καλούμε όσους Θέλουν να του συµπαρασταθουν,

και ιδιαιτερα τους εργαζόµενους, να στείλουν επιστολές στις συνδικαλιστικες

τους οργανώσεις, στις εφηµερίδες, στους Βουλευτες και την Βουλή, στην κυβερ-

νηση, που να εκφράζουν συµπαράσταση
στον Γ. Πάρπα και να ζητουν από το κράτ-

ος να σεθασΘει τις ίδιες τις διακυρήξεις του και την υπογραφή του. Πλαισι-

ώστε την Επιτροπή και υποστηρίξτε τις εκδηλώσεις της.

'

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ
ΑΝΤΙΡΡΗΣΙΑ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ Γ.

ΠΑΡΠΑ

ΤΗΛ 02-476965 και 051-72768 Τ.Κ. 7280 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
20/1/89
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ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
'ΣΟΣΙΛΛΙΣΤΗΣ ΕΡΓΑΤΕΣ"

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΠΛΡΑΣΤΛΣΗΣ ΣΤΟ
Γ. ΠΛΡΠΛ

Ακουααµε οτι ο Γιαννπς Παρπας βρι-
σκεται στην φυλακπ'Λευκωαιας γιατι αρ-
νπΘπκΘ να παρει µερος στις στρατιωτικες
ασκπσιις σαν εφ=8ρος και τους λογους
της αρνπαης του. Πιστ=υουµε οτι αυτοι

οι λαγοι'ειναι ειλικριν=ις και αληθι-

νοι, και δειχνουν οτι οι δυο καινοτπτες
µπορουν να ζπαουν µαζι. Ελπιζουμε οτι

αυτον ταν θαρραλεα διοΘνιστικπ στασπ Θα
την ακολουΘπαουν Ταυρκοι και Τουρκοκυ-
πριοι αργαζοµανοι. Στελνουµε τους Βια-

Θνιστικους µας χαιρετισµους, και υπο-

σχοµαστα οτι θα κανουμε ότι µπορουμε
για να κανουµε γνωστο το γεγονος στους

ταυρκαυς εργαζομ=ναυς, για να δουν οτι

δεν ειναι οι ελλπνοκυπριοι εργαζοµένοι
οι αχθροι τους, αλλα " ταυρκικπ κυβερ-
νηση και ο τουρκικας µιλιταρισµος.

"…,-.-
"υ…
……»…-…ι……-
«…"-……
πω…-……

*

*-

&

……………"



Το νοµοσχέδιοµε το οποιο ο κυβερνπσπ
Τ…ΩΡΕΙτους οντιρρπσιος,!

'

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

εναντιούμενοι"
"κατά συνείδηση

μοποιήσουν
εθνική Φρουρά και

να χρησι

πεποιθήσεων, με
Θρησκευτικών

στο
να παραπέµπονται

σε πολύμηνες

το 1985 περίπου

ήσαν στις

ται ανυπότακτοι,

και να καταδικάζονται

πρόβλημα αποκορυφώθηκε
όταν

εναντιούμενοι"'φυλακίσεις. το

φυλάκισης από
10 μέχρι 16

εξήντα στρατεύσιμοι

Κεντρικές Φυλακές

"κατά συνείδηση

εκτίοντες ποινές

μηνών.
4

ποχρεωτικής
υ υπάρχει ο θεσμός της υ

"κατά
η στράτευση

των

την ανάθεση σ'
Στις περισσότερες χώρες

πο

όπως στην

συνείδηση εναντιούμενων"
έχει αντιμετωπιστείμε

ή υπαλλακτικής υπηρεσίας,

αυτούς μη μάχιμου ρόλου…
στο Στρατό

κοινωνικής φύσεως.
Λόγω των διεθνών

συμβατικών μας
υποχρεώσεων

πρέπει να μεταχειριστούμε
και

""κατά συνείδηση εναντιούμενους".

σκοπείται η εισαγωγή στους
περί

ροτεινόμενο νομοσχέδιο ρόνοιας
196

ίδησηγεναντιούμενοι"
η διάρκεια της οποίας

ς στολή και

Με το π

ς Φρουράς Νόμους
του

"κατά συνε

4 έως 1986 νομοθετικής π

της Εθνική θα υπόκεινται

με βάση την οποία
οι

εκτέλεση άοπλης στρατιωτική
η στ ρατ ιωτ

1.

χρόνια για ά

ς υπηρεσίας,

κή υπηρεσία χωρί
οπλη στρατιωτική

σε

είναι 4 χρόνια για άοπλ
'

ων και 3

υπηρεσία με στολή μέσα
σε στρατιωτικούςχώρους.

Με την προτεινόμενη νομοθετική
ρύθμιση θα παρέχεται

επίσης η

ρούς
αν

επηρεαζόμενους εθνοφρου
να μετατάσσονται,

ευχέρεια στους

επιθυμούν, από τη μια
κατηγορία στην άλλη,

περιλαμβανομένης
και

της κανονικής ένοπλης
θητείας.

Μιχ. Α. Τριανταφυλλίδης
µοκρατίας.

Γενικός Εισαγγελέας της
Δη

26 Σεπτεμβρίου 1988.

|6



«…--.

. ,'
*

-

ΜΜΜ"… ι

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΠΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ…ΕΘΝΙΚΗΣ
ΦΡ0ΥΡΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1964 ΕΩΣ 1984
....………....-......….….-.….-.…...

1. ο καούν Νόµος Βα αναψέοηται ως ο πε ο1 Ξυνοπττικός
ιη€ Εθνικής Φρουράς (Τουποποιητικός) Νόμος του

'

Τίτλος ;

1968 και Θα αναγι(νώσκ: ται ομού με τα των τεο[ 20 του 1954
της ΞΞνικής Φρου:δς Νόµων του 196 4 έως 1996 (εν #9 του 1954
τοι" =*=ξής αναοε:ομένων ως ο ΄9ααικός νδμος΄΄) 58 του 954

! -.-

1
και ο Βασικός νόμος και ο καοων Νόµος δα αναφέ- 25 του 1965
ουνται οµού ως οι πεοΙ της εθνικής οσουοδς Νόµοι 27 του 1965

; του 1964 έως 1983. : '

44 του 1955
΄

5 του 1966

19667;
…

. 14 του'

41 του 1966

75 του 1966

38 του 1967

70 του 1967

του 1958

του 1968

του 1975

του 1975

του 1975

του 1977

… του 1978
'

'

88 του 1979

1 του 1981

52 του 1984

89 του 1986

Ο…0101

Ν-ω…Λ|ι|νσιωσιµ
……

*

*…"Η………,"
Μ…...
ναι……"
….

1. ο Βασικός νόµος τροποποιείται δια τος εν
αυτό ενΘέσεως. ευΞύς μετά το δοθοον 5, του ακολού-
Θου νέου άρθρου:

Δ

΄΄5Α. -(1) Ανεξαρτήτωςτων διατάξεων Ειδικα! δια-
του εδαφίου (1) του άρθρου 5 η υποχρέωσι΄ςΘη- τάξεις δια τους
τε1ας των κατά συνε16ηαιν εναντιουµένων εις εκ- κατά συνε[όησιν
τέλεσιν στρατιωτικού χαρκατήρος υπηρεσίαν συν1-

εναντιουμένων
οτατα1. τηρουμένων των διατάξεων των εόαφ1ων εις εκτέλεσιν(5) (6). (7) (8) και (9) του παρόντος αρθρου. εις:

στρατιωτ1κοό
χαρακτήρας

υπηρεοΙακ



Ξ
' ;

ι
ι

του ενδιαφεροµένου.

(ο) την. εκτέλεσιν αόπλου στρατιωτικής υπη-

ρεοιας διαρκείας τεοσαράκοντα οκτώ μηνών
οι όσους

επιλέξουν άοπλον στρατιωτικήν υπηρεσιαν άνευ
στρα-

τιωτικήςστολήςκαι εκτός στρατιωτικών
χώρωνή

(8) την εκτελεσιν αότλου στρατιωτικήςυπη-

ρεσίας διαρκείας τριάκοντα εξ µηνών
δι' όσους επιλε-

ξουν άοπλον στρατιωτικήν υπηρεσιαν
εν στρατιωτική

στολή και εντός στρατιωτικώνχώρων.

(2) Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου
κατά

συνειόησινεναντιούµενοςεις εκτέλεσιν στρατιωτικού

χαρακτήρας υπηρεσιανσηµαινει οτρατεύσιμον
πολιτην

της Δημοκρατιας εναντισύµενον εκ λόγων συνειδήσεως

εις την εκτέλεσιν ενόπλου στρατιωτικήςυπηρεσίας

εις ον ανεγνωρισΘη η τοιαύτη ιόιότης
δι' αποφάσεως

του Υπουργούλαµβανομένης κατόπιν σχετικής
αιτήσεως

του ενδιαφεροµένου' η αιτησις υποβάλλεται
τριάκοντα

τουλάχιστον ηµέρας προ της ημερομηνίας
κατατάξεως

Νοειται ότι στρατεύσιµος πολίτηςτης Δημο-
κρατισς του οποίου η αιτησις οι" αναγνώρισιν εις

αυτόν της ιδιότητας του κατά ουνει6ησιν εναντιουμέ-

νου εις εκτελεσιν στρατιωτικού χαρακτήρος
υπηρεσιαν

απερριψΘη από .του Υπουργού δύναται. εντός
δεκαπέντε

ηµερών αφ' ης του γνωστοποιηθή η απόρριφις της
οι-

τήσεώς του, να προσφύγη εναντίον της τοιαύτης απορ-

ριοεως ενώπιον του ΥπουργικούΣυμβουλιου του οποιον

η απόφασις επι του Θέµατος είναι
τελεσιδικος.

(3) Διά τους σκοπούς του παρόντοςάρθρου:

(α) άοπλος στρατιωτικήυπηρεσία άνευ στρα-

τιωτικής στολής και εκτός στρατιωτικών χώρων
σηµαι-

νει στρατιωτικήνυπηρεσιαν άνευ της
υποχρεώσεως να

φέρεται όπλον και στρατιωτική στολή
εις κοινωνικός

υπηρεσίας ή την δύναµιν της Πολιτικής Αµύνης της Δη-

μοκρατιας και

(β) άοπλος στρατιωτική υπηρεσία
εν στρα-

τιωτική στολή και εντός στρατιωτικώνχώρωνσηµαινει



στρατιωτικήν υπηρεσίαν άνευ της υποχρεώσεως-να φέ-
ρερεται όπλαν αλλ' εν στρατιωτική στολή εις υπηρε-
σίαν τινά εν τη Δυνάµει μη άµεσα σχετιζοµένην με

,την διεξαγωγήν πολεμικών επιχειρήσεων.

(4) Η τοποθέτησις των κατά συνείδησιν εναν-
τιουµένων εις εκτέλεσιν στρατιωτικού χαρακτήρας
υπηρεσίαν εις κοινωνικάς υπηρεσίας ή την δύναµιν
της Πολιτικής Αμύνης της Δημοκρατίαςή, αναλόγως
της περιπτώσεως, εις υπηρεσίαν τινά εν τη Δυνάµει

µη άμεσα σχετιζομένην µε την διεξαγωγήν πολεµικών
επιχειρήσεων γίνεται δι' αποφάσεως του Υπουργού

΄

εν η καθορίζονται και αι αναγκαίοι λεπτοµέρειαι
της τοιαύτης υπηρεσίας; .

(5) Εάν στρατεύσιµος υπηρετών ένοπλον κανο-

νικήν Θητείαν δηλώση εγγράφως οποτεδήποτε κατά

την όιάρκειαν αυτής ότι εναντιούται εκ λόγω συνει-

δήσεως να συνεχίση εκτελών έναπλον υπηρεσίαν. η

τοιαύτη αίτησίς του εξετάζεται υπό του Υπουργού
και εφ' όσον αναγνωρισόή εις αυτόν η ιδιότης του

κατάσυνείδησιν εναντιουμένου εις εκτέλεσιν στρα-΄

.

΄τιωτικού χαρακτήρας υπηρεσίαν, Θα συνεχίση υπηρε-

τών άοπλον στρατιωτικήν υπηρεσίαν τοιαύτης διαρ-
κείας όσο ήτο το υπόλοιπον της μη υπηρετηθείσης
ενόπλου κανονικήςΘητείας του πολλαπλασιαζάμενον
επί ένα και ογόοήκοντα πέντε εκατοστά(1.85) εάν

επιλέξει την εκτέλεσιν αόπλου στρατιωτικής υπη-

ρεσίας άνευ στρατιωτικής στολής και εκτός στρα-
τιωτικών χώρων ή επί ένα και τριάκοντα εννέα

εκατοστά (1.39) εάν επιλέξει την εκτέλεσιν αό-

πλου στρατιωτικής υπηρεσίας εν στρατιωτική στολή
και εντός στρατιωτικών χώρων.

(6) Εάν στρατεύσιµος υπηρετών άοπλον στρα-

τιωτικήν υπηρεσίαν όηλώση εγγράφως οποτεδήποτε
κατά την διαρκειαν αυτής ότι επιθυμεί στο εξής
να εκτέλεση ένοπλου κανονικήν 6ητείαν, Θα εγγρά-
φεται πιεαρπειτου;ΉωαΜώδιά διαταγής του Διοικητού
της Δυνάμεως εις Ρουςυποχρέους ενόπλου κανονικής
Θητείας και η ήόη|υπ' αυτού όιανυθείσα περίοδος
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…96'*θ"στρατιωτικήςυπηρεσίας Θα λαμβάνεται υπ

ζ …ί΄διάτον υπολογισµώντου χρόνου της προβλε-
΄

ξπαα€νηςαπό του παρόντοςΝόµου ενδπλου κανονικής
… ,Θητείας,κατάτα πεντήκοντα τέσσερα εκατοστά

…

,

'

(6.54) εάν πρόκειται περί αδπλσυ στρατιωτικής
υπηρεσίας άνευ στρατιωτικής στολής και εκτός ;?

στρατιωτικώνχώρων ή κατά τα εβδομήκοντα δύο

εκατοστά(0.72) εάν πρόκειται περί αδπλσυ στρα-

τιωτικής υπηρεσίας εν στρατιωτική στολή και εν…

τάς στρατιωτικών χώρων.

(7)΄ Εάν στρατεώσιµσς υπηρετώνάοπλσν ατρα-

τιωτικήν υπηρεσίαν άνευ στρατιωτικής στολής και

εκτός στρατιωτικών χώρων δηλώση εγγράφως οποτε-

δήποτε κατά τη διάρκεια αυτής ότι επιθυµεί στο

εξής να εκτελεση άοπλον στρατιωτικήν υπηρεσίαν

εν στρατιωτική στολή και εντός στρατιωτικών χώ-

Δουν. Θα εγγράφεται τηεγκρίσειτω Υ… διά διατα-

γής του Διοικητσώ της Δυνάµεως εις τους υποχρέ-…

'πα: της τοιαύτης αδπλσυ στρατιωτικής υπηρεσίας

και η ήδη υπ' αυτού διανυθείοα περίοδος αδπλσυ

στρατιωτικής υπηρεσίας Θα λαµβάνεται υπ' όψιν,

διά τον υπολογισµών του χρόνου της προβλεποµέ-

νης υπό της παραγράφου (Β) του εδαφίου (1) του

παρόντοςάρθρου αδπλου στρατιωτικής υπηρεσίας,
κατά τα εβδοµήκοντα πέντε εκατοστά (0.75).

(8) Εάν στρατεώσιμος.υπηρετών άοπλσν στρα-

τιωτικήν υπηρεσίαν εν στρατιωτική στολή και

εντός στρατιωτικών χώρων δηλώση εγγράωως οποτε-

δήποτε κατά την διάρκειαν αυτής ότι επιθυμεί

στο εξής να εκτελέση άοπλσν οτρατιωτικήνυπηρε-

σίαν άνευ στρατιωτικής στολής και εκτός στρατιω-

τικών χώρων. θα εγγράψεται.π1ερρπειτα;Υω1ρκύ διά

διαταγής του Δισικητοώ της Δυνάµεως εις τους υπο-

χρέους της τοιαύτης αδπλσυ στρατιωτικής υπηρε-

σίας και η ήδη υπ' αυτοώ διανυΘείσα περίοδος

αδιλσυ στρατιωτικής υπηρεσίας Θα λαµβάνεται υπ'

όψιν. διά τον υπολογισµών του χρόνουξτης προ-

βλεπομένης στο της παραγράφου (α) τσΏεδαφίου

2!)
Ο



(1) του παρόντος άρθρου αόπλου στρατιωτ
υπηρεσιας. κατά το ένα και
εκατοστά (ι, 33).

Μας
τριάκοντα τρία

(9), Α1διατάξεις του παρόντοςάρθρου εφαρ-
μ6ζονται, τηρουμένων των αναλογιών, και
κατά ουνε16ησιν εναντιουµένων εις εκτέλεοιν
στρατιωτικού χαρακτήροςυπηρεσιαν ο!τινες δυ-
νάμει αποφάσεων του Υπουργικού Συµβουλίου υπό-
κεινται εις Θητειαν µικροτέρας διαρκείαςτωνείκοσι έξ µπνων.

επί των




